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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                      
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
                                                                                         Αριθ.Απόφασης 12/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 29.3.2016  της ..3ης/2016.. συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
του Δήμου Διονύσου .                                              

    Σήμερα, 29 Μάρτη 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30 μ.μ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δήμου Διονύσου επί της οδού Λ.Μαραθώνος αρ.29 και Αθ.Διάκου 01,  
ύστερα από την υπ’αρ.πρωτ. 7618/23-3-2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Λυρούδια 
Ευάγγελου του Μιχαήλ, Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων ,Υποδομών,Χωροταξίας,Πολεοδομίας 
& Ποιότητας Ζωής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω 
θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΘΕΜΑ 1ο: Οριοθέτηση χώρων στάθμευσης ατόμων με αναπηρία(ΑΜΕΑ) επί του 
οδοστρώματος των οδών των σχολικών συγκροτημάτων της ΔΚ Κρυονερίου. 

 ΘΕΜΑ 2ο: Απομάκρυνση υπερυψωμένων λωρίδων (σαμαράκια) από την 
Λ.Πιπεροπούλου. 

 ΘΕΜΑ 3ο: Μονοδρόμηση οδών Σεβδικίου και Υακίνθων στη ΔΚ Κρυονερίου. 

 ΘΕΜΑ 4ο:Απόψεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου 
σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της υπ’άρ 2/2016 απόφασης ΕΠΖ με θέμα 
«Διαπλάτυνση οδού Κουλουψούζη στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».      

  ΘΕΜΑ 5ο: Τοποθέτηση χημικών τουαλετών στις ΔΚ Δήμου Διονύσου.                                                                                  

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 
παρακάτω (6) μέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.Λυρούδιας Ευάγγελος                                                            Ζώτου Βασιλική (Βάνα) 
2.Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη Κρητικός Αθανάσιος 
3.Στασινοπούλου Αναστασία Πέππα Αγγελική 
4.Κανατσούλης Ιωάννης  
5. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ  
6. Φωτάκης Ιωάννης  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Χαχαλή Ασημίνα Διοικητική υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου.   

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίου 

Στεφάνου και Κρυονερίου κ.κ Κασαπάκης Μιχάλης και Χριστόπουλος Δημήτριος. 

To μέλος της ΕΠΖ κ.Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη συζήτηση του εκτός της  

Ημερήσιας Διάταξης και απεχώρησε κατά τη συζήτηση του δεύτερου θέματος της 

Ημερήσιας Διάταξης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 

ΘΕΜΑ 4ο:Απόψεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα Νομικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου 
σχετικά με τον τρόπο υλοποίησης της υπ’άρ 2/2016 απόφασης ΕΠΖ με θέμα 
«Διαπλάτυνση οδού Κουλουψούζη στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου».      

     Λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1.- Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 

 

2.-. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010 παρ1.  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα  

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’άρ.2/2016 πρότερη απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα με την οποία είχε εγκρίνει τη 

διάνοιξη-διαπλάτυνση της οδού Παύλου Κουλουψούζη στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου με 

περαιτέρω διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ως προς τον τρόπο υλοποίησής της 

πριν εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

 

4.-Το υπ’αρ.6488/11-3-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με τις απόψεις της 

γνωμοδοτικού χαρακτήρα επί του θέματος έπειτα από το υπ’αρ.4271/22-2-2016 

διαβιβαστικό της γραμματείας της ΕΠΖ. 

 

5-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα πρακτικά. 
 

Πρότεινε την ολοκλήρωση της συζήτησης του θέματος της διαπλάτυνσης της οδού 
Παύλου Κουλουψούζη  έπειτα από την περαιτέρω διερεύνηση κι αποστολή απόψεων 
της Νομικής Υπηρεσίας όπως της είχε ζητηθεί από την ΕΠΖ σύμφωνα με την 
υπ’αρ.2/2016 πρότερη απόφασή της. Διευκρίνισε στα μέλη ότι η συζήτηση ξανά του 
θέματος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα ως προς το νόμιμο της εφαρμογής. 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αφού έλαβε υπόψη : 

  -την εισήγηση  του  Προέδρου, 

 

1. Το Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» 
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2. Τις διατάξεις του άρθρου 73 Ν. 3852/2010  (ΦΕΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

 

3.-Την υπ’άρ.2/2016 πρότερη απόφαση της ΕΠΖ σύμφωνα με την οποία είχε εγκρίνει τη 

διάνοιξη-διαπλάτυνση της οδού Παύλου Κουλουψούζη στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου με 

περαιτέρω διερεύνηση από τη Νομική Υπηρεσία ως προς τον τρόπο υλοποίησής της 

πριν εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση. 

 

4.-Το υπ’αρ.6488/11-3-2016 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας με τις απόψεις της 

γνωμοδοτικού χαρακτήρα επί του θέματος έπειτα από το υπ’αρ.4271/22-2-2016 

διαβιβαστικό της γραμματείας της ΕΠΖ. 

 

5.-Τις τοποθετήσεις-παρατηρήσεις-απόψεις των Δημοτικών Συμβούλων όπως αυτές 

κατεγράφησαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

                                          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Μετά την παρουσίαση των απόψεων της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου  

ολοκληρώνεται η συζήτηση του θέματος της διαπλάτυνσης της οδού Παύλου 

Κουκουψούζη στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου και παραπέμπεται για την τεχνική 

αντιμετώπισή  της. 

 
 

Η Απόφαση αυτή  πήρε αύξοντα αριθμό 12/2016... 

 

 Και διαβιβάζεται προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.  

 

                                                                                 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                                                  

 

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΕΛΟΣ                            Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη                                                                         

                                                                         Στασινοπούλου Αναστασία 

                                                                         Κανατσούλης Ιωάννης                                                                                                                                                               

                                                                         Τσιλιγκίρης Μιχαήλ 

                                                                         Φωτάκης Ιωάννης 
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